
..............................................................   ....................., dnia .................................. 
Nazwisko i Imię inwestora -pełnomocnika 

.............................................................. 
Adres 

.............................................................. 
Telefon kontaktowy 

 
Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w powiecie opolskim 
45-716 Opole, ul. Spychalskiego 13 

 

Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót 
budowlanych / rozbiórkowych* 

 
Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 290 ) zawiadamiam o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych/rozbiórkowych* 
 

w dniu ................................ na nieruchomości położonej w ............................................................................ 

przy ul. ................................................... pod nr .............................. nr ew. gruntu ......................................... 

stanowiącej własność ....................................................................................................................................... 

na podstawie udzielonego pozwolenia na budowę/rozbiórkę*  ................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 

(wymienić przedmiot pozwolenia) 

 
decyzją z dnia .............................................................. r. Nr ........................................................................... 
 
a) funkcję kierownika budowy/robót* będzie wykonywał: 
 

............................................................................................................................................................. 
(wymienić kierownika budowy) 

którego oświadczenie o podjęciu się obowiązków kierownika budowy/robót* załącza się. 
 
b) obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał/będą wykonywali*: 
 

............................................................................................................................................................. 
(wymienić inspektora*/inspektorów*  nadzoru) 

Oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora (-ów) nadzoru w załączeniu. 
 

Budynek mieszkalny (dane podstawowe) 
 

    Nowy budynek Rozbudowa/przebudowa/nadbudowa* 
        lokalu na mieszkanie 
pow. zabudowy: ........................ m2 ........................ m2 

kubatura: ........................ m3 ........................ m3 

pow. użytkowa: ........................ m2 ........................ m2 

ilość izb wraz z kuchnią: ........................ ........................ m2 

liczba mieszkań: ........................ ........................ 

liczba kondygnacji: ........................ ........................ 

wysokość do kalenicy: ........................ ........................ 

Wyposażenie (proszę zaznaczyć TAK lub NIE): 
 

wodociąg ...... kanaliz. ...... ustęp spłuk. ...... łazienka ...... co ...... gaz sieciowy ...... cw. dost. centr. ......  



Obiekt/Bud.niemieszkalny: Budowla:  Droga: 
pow. zabudowy: ............... m2 pojemn ........... m3 klasa drogi .............. 
kubatura: ............... m3 kubatura  ........... m3 długość  ................. m 
pow. użytkowa: ............... m2 długość ........... m  szerokość ............... m 
liczba kondygnacji .................. szerokość  ........... m  światło skrajnia  ...... m 
wys.do kalenicy ............ m wysokość ........... m  rodzaje naw.  ............... 

wyposażenie (TAK lub NIE): 

wod - kan: .....................           Dane sieci:         Dane mostu: 
centr. ogrzew.  ..................... długość ................. m  klasa drogi  .............. 
ciepła woda ..................... średnica ................. mm długość .............. m 
inst. gazowa  ..................... napięcie  ................ kV  szerokość .............. m 
inst. elektr.  .....................   światło skrajnia.......... m 
    rodzaj konstrukcji mostu 
     ....................................... 
 
 

Metoda wznoszenia budynku/budowli: (proszę zaznaczyć krzyżykiem) 
 

tradycyjna ......, wielkopłytowa ......,  wielkoblokowa ......, monolityczna ......, kanadyjska ......, inna ......, 
 
 

Forma budownictwa:    (proszę zaznaczyć krzyżykiem): 
 

indywidualna ...., na sprzedaż ...., na wynajem ...., spółdz. ...., społ.czynszowe ...., komunalne 
...zakładowe....,  
 

 

 

 

 

      .................................................... 
       podpis inwestora 
 

* - niepotrzebne skreślić 


